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Redactionele column

De beste wensen,
voor elke dag

VACATURE

door Mia Keijzers

Het einde van het jaar 2010 nadert met rasse
schreden. De tijd vliegt. Terwijl ik bezig ben met
deze Zuiderpost, komt de overbuurman binnen en
geeft me een kopie die hij heeft gevonden bij het
opruimen. Misschien kan ik er iets mee. Ik lees:
Nieuwjaar
2011, een heel nieuw jaar
Vol met nieuwe wensen
Gezondheid, vrede, liefde voor elkaar
Dat geldt voor alle mensen
Een klein beetje geborgenheid
Warmte om te geven
Een luisterend oor, een beetje steun
Is nodig in het leven

GEZOCHT
MET GROTE SPOED

ENTHOUSIASTE
REDACTIELEDEN/
CORRESPONDENTEN*
VOOR

WIJKKRANT ZUIDERPOST

Heb respect voor ieder mens
Laat een ieder in zijn waarde
Dan zijn we op de goede weg
Naar harmonie op aarde
2011, een heel nieuw jaar
Vol met nieuwe wensen
'k Wou dat ik eens toveren kon
Dan vervulde ik alle wensen
Gelukkig Nieuwjaar!!!

Graag sluit ik me bij de onbekende schrijver
aan – met dank aan de buurman – en wens
iedereen het allerbeste, niet alleen met
Nieuwjaar, maar voor elke dag! Geniet ervan!
Hopelijk geniet u ook van alles wat deze Zuiderpost
te bieden heeft. Zoals altijd kijken we een beetje
terug en een beetje vooruit. We geven zoveel
mogelijk wijk- en buurtgerichte informatie,
aangevuld met wat algemenere berichten.
We nemen afscheid van onze wijkambtenaar
Vanessa Duterloo en maken kennis met haar
opvolger Frank van Lent (pag. 11), de nieuwe
BuCo Ben Post en de ook nog redelijk nieuwe
opbouwwerker Vivian Dols (pag. 10).
In ons volgende nummer hopen we u onze nieuwe
Wijkraad voor te kunnen stellen (pag. 5).
En natuurlijk blijven we hopen op wijkbewoners die
ons team willen komen versterken (zie hiernaast).
Voor nu: veel leesplezier!
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Woon je in Oss-Zuid,
heb je interesse in wat er gebeurt
in de buurten en in de wijk,
ben je bereid om hier
wat tijd en energie in te steken,
en vind je het leuk om te schrijven?
Schrijf dan een artikel
waarin je jezelf voorstelt,
en stuur het voor 1 januari a.s. naar:
Eindredactie Zuiderpost
p/a Kortfoortstraat 66, 5342AG Oss
of
zuiderpostoss@gmail.com

* Redactieleden nemen actief deel aan
het redactieoverleg
(naar behoefte 1-2x per uitgave)
Correspondenten kunnen zelf kiezen of ze wel
of niet aan het redactieoverleg deelnemen
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Oss-Zuid krijgt pinautomaat
Bron: Brabants Dagblad, Marilou Nillesen

Er komt een pinautomaat in Oss-Zuid.
De langgekoesterde wens van bewoners
gaat in vervulling nu de Rabobank en
wethouder Hendrik Hoeksema spijkers
met koppen hebben kunnen slaan.
De roep om een
pinautomaat was al langer
bekend bij de gemeente;
alleen is dat een zaak die
de banken zelf bepalen.
Bij de presentatie van
het wijkplan voor OssZuid op 20 oktober jl.
riep de wethouder de
bewoners daarom op
aan de bel te trekken
bij hun banken voor de
komst van een dergelijke automaat. Maar zover
heeft de Rabobank het niet laten komen.

Na een eerder bericht in de krant waaruit de wens
van de bewoners voor een pinautomaat bleek,
heeft de Rabobank zelf contact gezocht met de
gemeente. Inmiddels zijn duidelijke afspraken
gemaakt.
De afspraken houden in dat er eerst
een programma van eisen komt
waarin zaken zoals veiligheid en
toelevering door geldwagens goed
zijn geregeld.
Aan de hand daarvan gaat de bank,
samen met de gemeente en de
Wijkraad, kijken naar een goede
plek voor de pinautomaat. Voordat
die locatie is gevonden en de
pinautomaat er daadwerkelijk staat
is er wel een half jaar voorbij.
Alle lof voor de Rabobank omdat zij de wens
van de bewoners zo goed hebben opgepikt!

Wijkraad Oss-Zuid bij opening van gemeentehuis
door William van Oers, Wijkraad Oss-Zuid

In het weekend van 11 en 12 september
stond het nieuwe (verbouwde) gemeentehuis
open voor alle inwoners van Oss. Een route
leidde de bezoekers langs de verschillende
afdelingen, waar informatie werd gegeven
over de zaken en taken van de gemeente.
Zo kwam de route ook langs de zaal waar de
Wijk- en Dorpsraden waren neergestreken.
De Wijkraad van Zuid wilde hier in gesprek
komen met bewoners uit de wijk om van
hen te horen wat er leeft in de wijk.
De plattegrond van Zuid was hiervoor
omgetoverd in een prikbord. Bewoners konden
hun wensen, problemen of zomaar een
reactie in eigen bewoording op een vlaggetje
schrijven. Dit vlaggetje werd daarna in de
straat of buurt geprikt die bij de tekst hoorde.

In totaal zijn er 25 vlaggetjes verzameld die
betrekking hadden op onder andere:
 Openbare ruimte (beplanting, trottoirs, verkeer)
 Activiteiten die in Zuid bekend zijn
(kerstboom op de rotonde, muziekfestival)
 Reacties als: het is er aangenaam wonen,
wandelen in de bossen
De Wijkraad wil iedereen
hartelijk danken voor
hun bijdrage. De teksten
met betrekking tot de
openbare ruimte zijn
doorgestuurd naar de
gemeente. Alle andere
vlaggetjes zullen onder
de aandacht van de
Wijkraad blijven

Spandoektekst
door A. van Berkum/J. Willemsen (bedenkers van de tekst – niet geregistreerd intellectueel eigendom)

Door elke dag 1x te bukken
zal het schoon blijven van Oss-Zuid wel lukken
ZUIDERPOST DECEMBER 2010
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Wijkraadsvergadering 28 oktober 2010
door Ellen Bloks, Wijkraad Oss-Zuid

Tijdens de Wijkraadsvergadering van 28 oktober
2010 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de
orde gekomen.
Wijkplan Oss-Zuid
Tijdens de bewonersavond van 20 oktober jl. is
het wijkplan van Oss-Zuid aan de bewoners
gepresenteerd. De bewoners herkenden de
hoofdpunten van het wijkplan. Tijdens deze avond
zijn nog aanvullende vragen beantwoord.
Het wijkplan is op 9 november jl. vastgesteld.
Van het wijkplan is een boekje gemaakt dat begin
december gereed zal zijn.
Kerstmarkt 11 december 2010
De kerstmarkt wordt dit jaar gehouden op
11 december bij het winkelcentrum aan de
Industrielaan/Titus Brandsmaplein.
Tijdens de kerstmarkt zal de kerstman
aanwezig zijn. Hij heeft voor alle
kinderen een presentje meegebracht.
Bij de kerstmarkt zal tevens een
kinderboerderijtje ingericht worden.
Wethouder Hoeksema zal de opening van
de kerstmarkt verrichten. Hij zal dit doen
door het ontsteken van de verlichting van
de kerstboom op de rotonde.
Meer informatie over de kerstmarkt
zie poster hiernaast.

Wijkraadsleden gezocht
De Wijkraad in Oss-Zuid
is op zoek naar
wijkbewoners die
geïnteresseerd zijn
in het reilen en zeilen
binnen de wijk.
Wil jij meedenken en
meehelpen aan de
toekomst van de wijk,
meld je dan aan bij de
Wijkraad.
We hebben je hulp
hard nodig.
Aanmelden kan
bij André van den
Boogaard (626523)
of William van Oers
(647259) of stuur een
e-mail naar wijkraad.
osszuid@gmail.com.

Mobiliteitsvisie
De mobiliteitsvisie omvat de verkeersafwikkeling
in de gemeente Oss (auto en ﬁets). Door Wijkraad
Oss-Zuid is het verzoek gedaan om de wijk niet
verder af te sluiten.
Meer informatie vindt u op www.oss.nl.
Inspraakavond Kloosterstraat
Deze avond ging hoofdzakelijk over vervanging
van riolering, vervanging van openbare verlichting
en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. De
nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd naast
het sportveld van Cito. De
bocht van de Kloosterstraat
naar de Industrielaan wordt
middels haaientanden
en borden duidelijker
aangegeven. Het asfalt
wordt doorgetrokken.
Op de plaatsen waar
bomen worden verwijderd
zullen parkeerplaatsen
worden gerealiseerd. De
vrijliggende ﬁetspaden aan
de Industrielaan worden
doorgetrokken tot voorbij de
Willem Barendszstraat.
De werkzaamheden starten
in het voorjaar van 2011.
Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen
zijn beschikbaar op www.oss.nl/ gemeente en
organisatie/wijk- en dorpsraden/wijkraad Oss-Zuid.

BBen jij...
B... bewoner van Oss-Zuid
B... geïnteresseerd in je leefomgeving
B... bereid om vier uur per week aan je wijk te besteden
BHeb jij...
B... communicatieve vaardigheden
B... een computer en telefoon
B... zin om in januari te starten
BBel dan nu 647259 of stuur een e-mail voor meer
Binformatie naar wijkraad.osszuid@gmail.com

ZUIDERPOST DECEMBER 2010
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Fietsroute Zuidelijke
Geledingszone geopend
door Jacqueline Eekels, Wijkraad Oss-Zuid

Op woensdag 6 oktober openden wethouder Hendrik
Hoeksema en Henk Smouter van Landschapsbeheer Oss
de ﬁetsroute die aangelegd is in het gebied tussen de wijk
Ruwaard en snelweg A59.

Bijna Thuis Huis de
Oase zoekt vrijwilligers
door Martie Geurts-van Delst, secretaris
Bestuur Bijna Thuis Huis de Oase

Het gebied
was in het
verleden met
de ﬁets slecht
toegankelijk
in oost-westrichting.
Dat is nu
voorbij.

Sinds de verhuizing afgelopen juni naar
een grotere locatie, van twee bewoners
naar vier, is de Oase continu volledig bezet.
Op dit moment is er zelfs een wachtlijst.
Om de zorg en ondersteuning van
bewoners en hun naasten op een hoog peil
te houden is uitbreiding van onze groep
vrijwilligers nodig. Vandaar onze oproep.
Voor opgave en informatie kunt u contact
opnemen met Martie Geurts-van Delst,
secretaris Bestuur Bijna Thuis Huis
de Oase, marty.geurts@home.nl

Langs het ﬁetspad zijn bankjes, picknicktafels en
informatiepanelen geplaatst.
Het nieuwe pad sluit aan op de knooppuntenroute.
De aanleg is mogelijk gemaakt door een Europese
subsidie. Geniet er allen van!

Alzheimer Nederland, afdeling Oss – Maasland
is op zoek naar een

enthousiaste secretaris ( M/V)
ter versterking en ondersteuning van
ons regionale bestuur
Onze afdeling treedt op als belangenbehartiger voor mensen met dementie en hun naasten
We zoeken ter versterking een secretaris voor het uitvoeren van
organisatorische en administratieve werkzaamheden
Bent u enthousiast en betrokken?
Voor meer informatie kunt u dan bellen naar 06-57398200

ZUIDERPOST DECEMBER 2010
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Fietspad Julianasingel
verlicht

Opening wedstrijdbad
op 24 september

door Ellen Bloks, Wijkraad Oss-Zuid

door Ellen Bloks, Wijkraad Oss-Zuid

Op dinsdag 17 november jl. was de ofﬁciële
oplevering van het verlichte
ﬁetspad Julianasingel.

Om de zwemverenigingen, maar ook het
Golfbad zelf, meer ruimte te geven is een
nieuwe wedstrijdaccomodatie gebouwd.

De Wijkraad heeft zich
altijd sterk gemaakt
voor verlichting van dit
gedeelte van het ﬁetspad
(door het bos). Onlangs
heeft de gemeente aan
de wens van de Wijkraad
gehoor kunnen geven
en heeft opdracht gegeven tot het plaatsen
van duurzame straatverlichting.

Het gerealiseerde zwembad zelf is 25 meter lang,
15 meter breed, kent 6 zwembanen en voldoet
aan de zwaarste eisen voor wedstrijdsport.

Kaal Masten B.V. heeft het ﬁetspad
Julianasingel te Oss verlicht met een
geheel autonoom verlichtingssysteem.
Het project bestaat uit een tiental lichtmasten met
LED-armaturen en een centrale mast met daarop de
zonnepanelen. Overdag wordt de stroom opgewekt
uit zonne-energie en opgeslagen in accu's, waarna
deze energie 's avonds wordt ingezet om het
ﬁetspad te verlichten. Hierdoor is de veiligheid
van de ﬁetsers 's avonds aanzienlijk bevorderd.
Een beweegbare bodem zorgt voor een
multifunctioneel bad dat voor meer doelgroepen
gebruikt kan worden. Ook zijn er andere
voorzieningen getroffen zoals een eigen horeca-,
trainings- en instructieruimte waardoor de
accomodatie voldoet aan de wensen en eisen van
de gebruikers en eveneens kan worden gebruikt
als opleidingscentrum binnen de zwemwereld.
Er is fors geïnvesteerd in energie-, wateren milieubesparende maatregelen.
Het wedstrijdbad is van een nieuw ﬁltersysteem
voorzien dat het thans geloosde afvalwater deels
voor hergebruik kan recyclen. Door het toepassen
van dit systeem kan ca. 70% van het afvalwater
worden hergebruikt.
Ook aan veiligheid is gedacht door te voorzien
in een installatie waarmee uit keukenzout
chloor wordt gemaakt. Hierdoor is niet langer de
gevaarlijke opslag en transport van chloor nodig.
Op 24 september jl. is het wedstrijdbad ofﬁcieel
geopend. Naast toespraken van burgemeester
Klitsie en Golfbaddirecteur Jongsma was er tijdens
de opening vooral veel muziek, dans, licht- en
rookeffecten. Ook waren er demonstraties van de
verschillende gebruikers van het nieuwe zwembad.
ZUIDERPOST DECEMBER 2010
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MEDEDELINGEN VANUIT DE TITUS BRANDSMAPAROCHIE
Titus Brandsmaparochie gaat Fair Trade

Kaartjes vieringen kerstavond

'Gerechtigheid DOEN!' is de titel van een tweejarig
project (oktober 2010 t/m juni 2012) dat de Titus
Brandsmaparochie uitvoert. Gerechtigheid doen
betekent voor haar bezinning en keuzes maken
op het gebied van omgaan met de aarde en
haar bewoners. Zowel thuis als in de parochie.

Voor de vieringen op kerstavond worden
toegangskaarten uitgereikt in verband met de
veiligheid. Het aantal plaatsen per viering is beperkt.
Vanaf woensdag 1 december zijn bij de receptie
(gratis) toegangskaarten af te halen. De receptie
is geopend maandag t/m donderdag 9.00-12.00
uur en 13.30-16.30 uur, vrijdag 09.00-12.00 uur.

Parochiebreed zullen in dit kader
activiteiten, lezingen, excursies
en bewustwordingsacties
plaatsvinden, zowel voor eigen
parochianen als voor andere
geïnteresseerden. Thema's
zijn gerechtigheid, solidariteit
en eerlijke handel. Ook in de
keuzes die de parochie maakt,
bijvoorbeeld bij de aankoop van
kofﬁe en thee, verzorging van drukwerk, tuinieren,
vervanging van duurzame goederen, energie,
vervoer, zal men zich laten leiden door motieven
van gerechtigheid en duurzaamheid. Stap voor stap
wil men er op deze manier naar toewerken om een
ofﬁciële Fair Tradeparochie te worden. Hiervoor
moet aan een aantal eisen voldaan worden, die
de parochie in twee jaar hoopt te bereiken.
Lopende het project zijn speciale sluitzegels
'Gerechtigheid DOEN' te koop bij de parochie
ten bate van een goed doel.
De kosten bedragen € 0,25 voor 2 strookjes
van 8 zegels elk; € 0,15 voor 1 strookje.
Hebt u interesse in het project, neem dan
contact op met de parochie (622164), Ans
(635837), Til (623002) of Ria (648012),
of mail: algemeen@tb-parochie.nl.

Parochieblad
In de loop van vorig jaar is de manier van
verspreiding van het parochieblad gewijzigd.
Er is een einde gekomen aan het huis aan huis
verspreiden. U kunt nog
steeds kenbaar maken
op welke wijze u het
parochieblad wilt ontvangen:
 op papier bij u thuis bezorgd
 per e-mail
 meenemen uit de kerk
 lezen op de website.
Wilt u uw keuze
wijzigen of alsnog een
parochieblad ontvangen,
belt u dan met 622164.
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Driekoningen zingen
Donderdag 6 januari gaan we weer Driekoningen
zingen rondom de St. Jozefkerk met jonge
en oudere koningen en herders. Iedereen
is van harte welkom vanaf 17.45 uur. Er zijn
verkleedkleren aanwezig. Breng zelf een lampion
met batterijverlichting mee of, als je dat liever doet,
iets dat muziek maakt. Om 19.30 uur zijn we bij de
kerk terug voor iets lekkers. Om 20.00 uur is het
afgelopen.
Alles wat traditiegetrouw aan de koningen
wordt gegeven, wordt ingezameld. Na aﬂoop
krijgt ieder kind een snoepzak mee naar huis.
Eventuele ﬁnanciële giften gaan naar de
stichting Musukwa Malawi. Voor informatie
over het Driekoningen zingen kunt u contact
opnemen met Els (63658) of Ineke (635768).

Maatjesproject krijgt vervolg
In april was de ofﬁciële
start van het
Maatjesproject 'Er zijn
voor jou', een project
waarin een vrijwilliger
iemand ondersteunt, die
het moeilijk heeft. De moeilijkheden kunnen allerlei
vormen hebben, zoals ﬁnancieel, even het overzicht
kwijt, je alleen voelen of de weg niet weten. Stichting
de Vonk heeft samen met PROTA (Platform Regio
Oss Tegen Armoede) een drietal trainingsavonden
georganiseerd in buurthuis Kortfoort voor de
mensen die zich als 'maatje' hadden opgegeven.
Nu is het zover dat de maatjes gekoppeld worden
aan een deelnemer, waarbij het dan de bedoeling is,
één keer in de veertien dagen elkaar te ontmoeten.
Wij blijven op zoek naar maatjes, maar ook naar
mensen, die het even niet meer zien zitten en graag
gebruik zouden willen maken van zo'n maatje. Dit
kan bijvoorbeeld via het maatschappelijk werk of
de GGZ. U kunt contact hierover opnemen met

Ria van Nistelrooij (648012/06-12878550 of
rvannistelrooij@ziggo.nl), Stichting de Vonk
(013-4647600) of Stichting PROTA (623986).
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Anonieme reactie op besluit
Wijkraad/Wijkstichting
Recent ontvingen zowel de Wijkraad als de
Wijkstichting een anonieme reactie op een genomen
besluit.
Reacties zijn altijd van harte welkom – dit juichen
wij alleen maar toe! – echter, het is voor Wijkraad/
Wijkstichting op deze manier moeilijk om een reactie
terug te geven c.q. uitleg te geven waarom een
besluit is genomen.
Wij hopen dat
bewoners geen
drempels ervaren
(en daarom anoniem
moeten reageren)
om met de Wijkraad
en Wijkstichting in
gesprek te komen.

André van den Boogaard & Ellen Bloks
Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid

Maatschappelijke stage
In Oss gaan 1200 scholieren maatschappelijke
stage (MaS) lopen. Via MaS maken jongeren
kennis met vrijwilligerswerk waarvoor niet
betaald wordt. Iedere leerling moet komend
schooljaar 20 uur maatschappelijke stage lopen.
Misschien hebt u ook een klus in de aanbieding,
bijvoorbeeld bij een goed doel, bij een (sport)
vereniging of boodschappen doen voor ouderen.
Als u een
maatschappelijke stage in
de aanbieding heeft, kunt
u die stage melden via
www.mas4jou.nl
Op deze site kunnen de leerlingen met hun
eigen inlogcode gericht zoeken naar een mooie
stageplek. Voor ouders en belangstellenden
is er veel informatie te vinden over MaS.
Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar:
mas@vivaan.nl Voor een persoonlijk gesprek
kan gebeld worden met de stagemakelaars van
Vivaan: Stanny Weber en Alex van der Heijden.
Zij zijn op maandag, dinsdag en donderdag te
bereiken via 692080 of via mas4jou@vivaan.nl.

Namens Wijkraad
en Wijkstichting
Oss-Zuid wil ik
alle bewoners hele
ﬁjne feestdagen
toewensen.
Voor het nieuwe
jaar wens ik
iedereen heel veel
geluk en een goede
gezondheid toe!
André van den
Boogaard,
Voorzitter
Wijkraad/
Wijkstichting
Oss-Zuid
ZUIDERPOST DECEMBER 2010
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Wijkopbouwwerker Buurtcoordinator
Vivaan: Vivian Dols Ben Post
Mijn naam is Ben Post,
samen met mijn collega
Rudi van Berloo wijkagent
in Oss-Zuid. Ik werk sinds
1978 bij de politie in Oss.
De laatste 10 jaar ben
ik als voetbalcoördinator
werkzaam geweest, zeg
maar contactpersoon vanuit
de politie naar FC Oss toe.
Vanwege de degradatie van
FC Oss kwam mijn functie
te vervallen, waarna ik me gemeld heb voor de
functie van wijkagent voor Oss-Zuid. Het gebied en
de mensen zijn mij niet onbekend, mede omdat ik
al lange tijd werkzaam ben in Oss. Samen met mijn
collega wijkagent wil ik een bijdrage leveren aan de
veiligheid in uw wijk.
Ik ben een natuurliefhebber. Ik geniet ervan om
in vakanties met een rugzak door de Oostenrijkse
Alpen te dolen. Maar dat mag ook in eigen land
op de Veluwe, Herperduin of de Osse Hei zijn.
U en ik treffen elkaar beslist een keer ergens in
uw wijk.

Hallo, mijn naam is Vivian Dols. Sinds juni ben ik de
nieuwe opbouwwerker in Oss-Zuid. Ik werk sinds
2005 voor Vivaan, de afgelopen jaren met name
in Veghel.
Als wijkgericht opbouwwerker houd ik me bezig met
leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Elke
wijk en elke buurt is anders en daarom vind ik het
belangrijk om samen met de mensen die ergens
wonen, te werken op basis van hun vragen, wensen
en behoeften.
Ik woon zelf sinds mijn 18e in Nijmegen, waar ik
het nog steeds goed naar mijn zin heb. Ik hou van
gezelligheid, lees graag en veel en ga regelmatig
naar concerten. Ik heb, toen ik studeerde, gereisd
in Zambia, India en Nicaragua. De laatste jaren zijn
mijn vakanties dichter bij huis. Ik heb bijvoorbeeld
Bretagne en de lekkere Franse mosselen ontdekt.
In 2011 ga ik – hopelijk samen met 'jullie' – van
start met de 'Kinderkaravaan' in Oss-Zuid.
Ik ben bereikbaar op maandag t/m donderdag
(647975/06-30345545).
Zie ook www.vivaan.nl.
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Bingo
in buurthuis Kortfoort
Iedere

1e woensdag
van de maand
Aanvang 20.00 uur
Iedere

3e donderdag
van de maand
Aanvang 14.00 uur
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Nieuwe wijkcoördinator Oss-Zuid
Met ingang van 1 december zal Vanessa Duterloo binnen de Gemeente Oss een andere functie
gaan vervullen en niet langer werkzaam zijn als wijkambtenaar van Oss-Zuid. Frank van Lent zal
haar in deze functie opvolgen.

Afscheidswoord Vanessa Duterloo

Frank van Lent stelt zich voor

In april 2008 kwam ik als wijkcoördinator in de
wijk Oss-Zuid werken. Samen met de wijkraad
en opbouwwerk, politie en BrabantWonen heb ik
gewerkt aan allerlei projecten die de leefbaarheid
van Oss-Zuid op peil houden. Ik heb veel mensen
in de wijk kunnen ontmoeten en van hen gehoord
wat ze belangrijk vinden in hun straat, buurt en wijk.

Ik ben Frank van Lent en kom uit Heesch. Ik ben nu
13 jaar werkzaam bij de gemeente Oss. Drie jaar als
verkeerskundige en daarna bij wijkgericht werken.
Ik ben gegaan van wijkambtenaar (WBO-tijdperk)
naar wijkcontactambtenaar en nu wijkcoördinator.

Nu ik per 1 december vertrek, maak ik met een
gerust hart de balans op. Er ligt een wijkplan dat
richting geeft aan activiteiten voor de komende
jaren. De Oude Molenstraat is straks opgeknapt,
in navolging van veel andere buurten in Zuid. Er
komt een pinautomaat in de wijk. De stedelijke
ontwikkelingen als het ziekenhuisterrein en
de Talentencampus geven nieuwe impulsen
aan de wijk. Er is ook nog werk aan de winkel.
Bereikbaarheid blijft een belangrijk thema voor Zuid.
En we hopen op nóg meer actieve buurtbewoners.
Oss-Zuid, met al haar kleine, bijzondere buurten is
een ﬁjne wijk. En dat zeg ik als wijkcoördinator én
als wijkbewoner. En dat laatste blijf ik gelukkig!

Vanessa,
bedankt!
Namens alle
leden van de
Wijkraad wil ik
Vanessa Duterloo,
wijkcoördinator
van de gemeente
Oss, van harte
bedanken voor
haar inzet voor
de wijk Oss-Zuid.
Wij wensen haar
heel veel succes
toe met haar
nieuwe baan.

De laatste
Wijkraadsperiode
ben ik
wijkcoördinator
geweest van
Wijkraad Ruwaard
en Dorpsraad
Herpen. Voor
de nieuwe
raadsperiode
ga ik Dorpsraad
Herpen
verwisselen voor
Wijkraad
Oss-Zuid.
Vanuit mijn
functie probeer
ik de belangen van de bewoners van OssZuid zo goed mogelijk te behartigen in
de contacten met de gemeente.
Ik hou van sporten (zaalvoetbal en ﬁtness).
Daarnaast is mijn passie muziek. Ik ga vaak naar
concerten. Mijn grote held is Rory Gallagher.
Ook hou ik van stappen.

De heer Frank van Lent zal de taken van
Vanessa overnemen. Wij heetten Frank van harte
welkom en hopen op een ﬁjne samenwerking.
André van den Boogaard
Voorzitter Wijkraad Oss-Zuid
Hierboven: Vanessa Duterloo en Renske Steffen
(de voorgangster van Vivian Dols bij Vivaan)
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Burendag
Willem III laan
door Anita en William van Oers

Computercursussen voor senioren
De cursussen vinden plaats in het Anton
Jurgenshuis in Oss. Het aanbod bestaat onder
meer uit de cursussen Introductie PC-gebruik,
Word-tekstverwerken, Excel, Powerpoint, Internet
en e-mail, workshops over kopen en verkopen via
internet, skypen en digitale fotobewerking.
Voor meer informatie en aanmelding kunt
u contact opnemen met RIGOM afdeling
cursussen en activiteiten (653240).

Iedere 4e zaterdag van september (dit jaar
25 september) de dag die door Douwe
Egberts en het Oranje Fonds in het leven is
geroepen als burendag, bestaat 5 jaar.
En natuurlijk ken ik mijn directe buren en
herken ik de mensen die wat verderop in
de straat wonen. We zwaaien wanneer we
elkaar tegenkomen, maar verder...
Het idee om iedereen uit onze straat uit te
nodigen op de kofﬁe was dan ook al snel
geboren. Om de organisatie lekker basic
te houden hebben we ervoor gekozen
om alleen kofﬁe en thee te schenken.
Het gaat om het praatje, nietwaar.
Met het rond sturen van een ﬂyer
hebben we de bewoners van ons
idee op de hoogte gebracht.
Half vier. Spannend moment.
De kofﬁe is klaar, maar je vraagt je
natuurlijk af wie er gaan komen.
Zoetjes aan komen de bewoners
naar onze tent (zelf slepend
met stoelen) en wordt het een
gezellige middag met ongeveer
25 buurvrouwen en buurmannen.

Levende Kerststal Scoutinggroep Titus Brandsma
Waar?
Industrielaan 57 in Oss (vlak bij het Cito sport-terrein)

Wanneer?
Zo 19 december, 12:00 - 17:00 uur
Wij vragen geen entree maar onze 'knik-engel' ontvangt graag een bijdrage in de kosten.

Versnaperingen
Kerstbrood, gluhwein, thee, kofﬁe, worstenbrood.
We hebben alles in huis gehaald voor een lekker kerstsfeertje en voor een schappelijke prijs.
Binnen mag er niet gerookt worden i.v.m. brandveiligheid.

Kamelenritje
Tegen een kleine vergoeding kan er een ritje gemaakt worden op een echte kameel.
Eventueel wordt er ook een foto gemaakt die later afgehaald kan worden.
De kameel is aanwezig van 12:15 tot 16:15 uur.
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Burendag
Zeeheldenbuurt 1
door Jacqueline Willemsen

In 2010 valt Burendag op 25 september, een
samenwerkingsverband van het Oranje Fonds met
Douwe Egberts. Wij doen alweer voor de 4e keer
mee. De werkgroep Zeeheldenbuurt 1 heeft in
maart 2010 een enquête gehouden onder de
bewoners. Men vindt dat een barbecue toch wel
een goede manier kan zijn om de saamhorigheid
te vergroten. Door middel van een uitnodiging
met antwoordenvelop en een kleine bijdrage van
€ 5,– p.p. kan men zich opgeven. De respons
is overweldigend: de werkgroep is overdonderd
door de ruim 100 bewoners die graag mee willen
doen met de barbecue. Nu moeten we nog een
tent en mankracht om de tent op te zetten regelen,
want waar laten we al die mensen. Tafels, stoelen
en banken worden bijbesteld. De drankbestelling
wordt verhoogd. Maar hier doe je het ook voor.

Op de dag zelf is het zonnig met een beetje
neerslag. De regen valt in het begin van de middag
en we beginnen pas om 16.00 uur. Het schilderij dat
het hele jaar de buurt opﬂeurt, is weer in de maak,
maar kinderen zijn er te weinig. Waar zijn ze toch
allemaal? Het muziekduo The Marshall Brothers
speelt de sterren van de hemel en het is gewoon
gezellig druk. Er wordt al een beetje gedanst.

Om 17.00 uur wordt het vlees gebracht.
Er is genoeg keuze en elke bewoner mag 5 stuks
kiezen uit de 9 soorten vlees en vis. De bakkers
doen goed hun best en in de ﬁle die ontstaat,
kunnen de buren gezellig met elkaar praten.
Er hangt een ﬁjn sfeertje en iedereen is tevreden.
Later op de dag wordt het kouder in de tent en
bewoners nemen afscheid en gaan naar huis.
Nog even wordt het vuur in de vuurkorven
opgestookt en dan is het toch lekker warm. Maar
aan alles komt een einde.
We kijken er goed op terug.
ZUIDERPOST DECEMBER 2010
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VOORUITBLIK ACTIVITEITEN
Elke maandag
Inloop computercafé, ANBO,
Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Elke dinsdag
Tekenen en schilderen (1), ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Lunchbijeenkomst, Carmelzaal Titus Brandsmaparochie,
12.30 tot 13.30 uur
Elke woensdag
Tekenen en schilderen (2), ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Open inloopavond, Jongerencentrum 't Honk, voor
jongeren van 12 t/m 15 jaar, 18.00-21.00 uur,
entree gratis
Elke donderdag
Kienen, grote zaal Zuidergebouw, 20.00-22.00 uur,
zaal open vanaf 18.30 uur
Elke vrijdag
Open inloopavond, Jongerencentrum
't Honk, 19.00-23.00 uur, entree gratis
Woensdag 1 december
Eten in Brasserie De Ruif, ANBO
Start uitgifte kaartjes Kerstvieringen
Titus Brandsmaparochie (pag. 8)
Donderdag 2 december
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 2 december
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zaterdag 11 december
Kerstmarkt Oss-Zuid, 10.00-16.00 uur
Vrijdag 10 december
Repetitie koor Chaja,
Groene Engel, 9.3012.00 uur (om de 2
weken) (pag. 15)
Maandag 13 december
Kerststukjes maken, ANBO, Buurthuis Kortfoort, opgeven
bij Will de Vreede (852816 of willemien1950@gmail.com)
Alzheimer Café, thema: Wat is dementie?
Wat zijn de oorzaken?
Wat is er aan te doen?,
Henk Kruithof, klinisch geriater GGZ Oss,
De Binnenstad, St. Barbaraplein 6, Oss,
19.30-21.30 uur
Woensdag 15 december
Wijkraadsvergadering, Buurthuis
Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 16 december
Decemberviering, Kerstontbijt, ANBO, Buurthuis
Kortfoort, opgeven vóór 6 december bij Will de Vreede
(852816 of willemien1950@gmail.com)
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zondag 19 december
Levende Kerststal, Scoutinggroep Titus Brandsma,
12.00-17.00 uur
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Maandag 20 december
Kerststukjes maken, ANBO, Buurthuis Kortfoort, opgeven
bij Will de Vreede (852816 of willemien1950@gmail.com)
Donderdag 23 december
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Dinsdag 4 januari
Installatie van de nieuwe Wijkraad
Donderdag 6 januari
Driekoningen zingen Titus Brandsmaparochie, 17.45 uur
(pag. 8)
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 13 januari
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Nieuwjaarsreceptie van Buurthuis Kortfoort, Wijkraad en
Wijkstichting Oss-Zuid
Donderdag 20 januari
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 27 januari
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 3 februari
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 10 februari
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 17 februari
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 24 februari
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 3 maart
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 10 maart
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 17 maart
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 24 maart
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
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Zingen werkt bevrijdend
door een koorlid van Chaja

Sinds de oprichting van Stichting Chaja (dit betekent
leven) zing ik mee met het koor in Oss.
Deze stichting is onderdeel van een landelijk
korennetwerk en is bedoeld voor mensen die zelf
of in hun omgeving met kanker te maken hebben
(gehad). Het is laagdrempelig en je hoeft beslist
geen professionele zangkwaliteiten te hebben,
want het plezier met elkaar staat voorop.
Zelf ben ik ook geconfronteerd met kanker en heb
ervaren dat zingen heel bevrijdend kan werken.
Het repertoire is divers. Van Afrikaanse en
Hebreeuwse tot Nederlandse liederen en goed om
te doen voor een leek. We hebben zelfs al diverse
keren opgetreden op evenementen en dat vind ik
erg leuk om te doen. Iedere keer kijk ik weer met
plezier uit naar de volgende repetitie!
Ongeveer om de 2 weken oefenen we op vrijdag
van 9.30 tot 12.00 in de Groene Engel.
Een ieder die zich geroepen voelt om deze mooie
ervaring met ons te delen, is hierbij uitgenodigd om
een repetitie bij te wonen. De eerstvolgende keer
is 10 december.
Wie weet tot ziens.
Groeten van een
enthousiast koorlid

Cliëntenraad
bij Aanzet
Aanzet, stichting voor maatschappelijk en sociaal
raadsliedenwerk, heeft een Cliëntenraad opgericht.
De Cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over
onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk
zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn,
zorgt zij ervoor dat hiermee rekening gehouden
wordt. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd
aan een goede hulp- en dienstverlening door
Aanzet. De Cliëntenraad laat de stem van cliënten
horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats
naar geluisterd wordt. Zij is een kritische volger
van het instellingsbeleid, voert overleg met de
directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Aanzet zoekt cliënten en oud-cliënten die zitting
willen nemen in deze raad.
Bent u 16 jaar of ouder, cliënt (geweest)
van Aanzet en wilt u uw stem laten horen?
Mail of bel dan met een van de leden van
de Cliëntenraad voor meer informatie:
Hans Leemans en Trudy van Lent (623880 of
Clientenraad@aanzet.nu, www.aanzet.nu)
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WIE WAT WAAR
wijkosszuid@home.nl; www.oss-zuid.nl
BESTUUR WIJKSTICHTING
Voorzitter André van den Boogaard, Willem III laan 15,
5342GL Oss, 626523, a.boogje@versatel.nl
Penningmeester Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA
Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com
BESTUUR WIJKRAAD
wijkraad.osszuid@gmail.com
Voorzitter André van den Boogaard, Willem III laan 15,
5342GL Oss, 626523, a.boogje@versatel.nl
Secretaris William van Oers, Willem III laan 5, 5342 GL
Oss, 647259, fam@vanoers-jes.demon.nl
Penningmeester Cees van Dinther, Tulpstraat 35, 5342BD Oss,
645123, cees.van.dinther@hccnet.nl
Wijkraadsleden: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342XP Oss,
m.ilgen@home.nl; Jacqueline Eekels, Industrielaan 30, 5342EW
Oss, 636012, jacquelineeekels@versatel.nl; Ellen Bloks, Oude
Molenstraat 19, 5342GA Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com
Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen
zijn beschikbaar via www.oss-zuid.nl
Buurtcoördinator (BuCo):
Rudi van Berloo en Ben Post, 0900-8844
Wijkcoördinator Oss-Zuid gemeente Oss:
Frank van Lent, 629260, f.van.Lent@oss.nl
Toezichthouder Openbare Ruimte:
Johan van Nimwegen, 8.00-17.00 uur, 629893
Opbouwwerker Oss-Zuid Stichting Vivaan:
Vivian Dols, 647975, vivian.dols@vivaan.nl
Jongerenwerk Vivaan/Jongerencentrum 't Honk:
Palestrinastraat 6, 5344 AA Oss, 646830, honk@vivaan.nl,
www.honkoss.nl/www.jchonkoss.hyves.nl
Steunpunt Vrijwilligerswerk Oss:
Boterstraat 206, 692080, info@steunpuntoss.nl
Bouwvereniging Brabant Wonen: www.brabantwonen.nl
Mia Klaazen, 664911, m.klaazen@brabantwonen.nl
Paul van Hulten, 664911l
Klussenteam/Klachtennummer: 9.00-16.00 uur, 629030
Gebiedsbeheerder: M. Bovens, 629939
Beveiliging Organon: 662392
Maatschappelijk Werk Aanzet: 623880 (dag en nacht),
J. Zwijssenlaan 123, 625036, www.aanzet.nu (Hulp Online)
Centrum Jeugd & Gezin: Kerkstraat 13, 473626,
www.centrumjeugdengezin-oss.nl
Bewonerscommissie Karel Doormanstraat:
Cees de Heij, 631932
ANBO voor 50-plussers: secretaris afd. Oss/Maasland,
Wil de Vreede, 852816, afd.oss@anbo.nl, www.anbo.nl/oss
KBO: Abdijstraat 43, Heeswijk-Dinther, 0413-293525
Rigom: 653232, info@rigom.nl, www.rigom.nl,
klussenhulp 653235, cursussen 653240
Jongerensoos The Final Touch:
Ferry Vullings, 06-20010645, ferry.vullings@gmail.com
Scouting Titus Brandsma:
Els Jacobs, 06-42754588, www.titusbrandsmagroep.org
Kindervakantiewerk Oss-Zuid: William van Oers, 647259
De Sportclub: p/a Kolonel Wilsstraat 17, 5371 AG
Ravenstein, 0486-413334,
secretaris@desportclub-oss.nl, www.desportclub-oss.nl
Toneelvereniging Internos: www.toneelvereniginginternos.nl
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WEEKAGENDA
BUURTHUIS KORTFOORT

WEEKAGENDA
ZUIDERGEBOUW

Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,
36310 (b.g.g. 656010), www.buurthuiskortfoort.nl

Oude Molenstraat 17, 5342 GA Oss

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: J. Sengers, 634390; Secretaris: G. Arts;
Penningmeester: mevrouw J. Kuitert;
Bestuursleden: mevrouw S. Boerboom,
mevrouw R. van Uden
Maandag
13.00-17.00
14.00-17.00
20.00-22.00

Ouderenvereniging Oss-Zuid
Inloop computercafé
Fotoclub Focoss

Dinsdag
13.00-17.00
13.00-17.00
20.00-22.00
20.00-22.00

ANBO
Schilderclub
Handwerkclub Kortfoort
Toneelvereniging Internos

Woensdag
09.00-12.00
13.00-17.00
13.00-17.00
19.00-22.00

Werelddansen
Ouderenvereniging Oss-Zuid
Schilderclub
Inloopavond voor 50-plussers

Donderdag
09.00-12.00
13.00-17.00
Avond

Vrijdag
13.00-17.00
19.00-22.00

Werelddansen
ANBO
Openbare vergadering
Wijkraad (1x p.mnd.)
NAH-café (2x p.mnd.)

Voorzitter Beheerstichting: Harry Loosschilder,
627719 (voor gebruikers, huurders,
belangstellenden)
Maandag
09.00-10.00
10.00-11.00
13.00-17.00

Gymclub
Gymclub Rigom
Biljarten KBO St. Jozef

Dinsdag
13.00-17.00

Soos KBO St. Jozef

Woensdag
13.00-17.00

KBO Kortfoort

Donderdag
13.00-17.00
14.45-16.30
20.00-22.00

Soos KBO St. Jozef
Ouderenkoor Toontje Lager
Kienen KBO Kortfoort

Vrijdag
13.00-17.00

Koersbal KBO Kortfoort

Ma. t/m Vr.
Alle dagen
12.00-23.00

Peuterspeelzaal Kruimeltje
(woensdagmiddag niet)
Turkse familiegroep

Het Zuidergebouw is voor iedere huurder de
gehele week geopend van 9.00-23.00 uur

Ouderenvereniging Oss-Zuid
Jeugdsoos The Final Touch
voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar

In het weekend alleen geopend in bijzondere gevallen.
Zie ook website: www.buurthuiskortfoort.nl
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Redactie: Ellen Bloks, Mia Keijzers
Redactieadres: Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93,
5342 BH Oss, zuiderpostoss@gmail.com
Foto’s: Leo Klaassen, Jacqueline Willemse, Jan en Ria
de Munnik, Ellen Bloks
Druk: Spring Productions Oss

Redactionele richtlijnen: Berichten van lezers,
instellingen, verenigingen die betrekking hebben op of
van belang zijn voor Oss-Zuid en zijn bewoners, zijn
welkom. De redactie behoudt zich wel het recht voor om
ingezonden berichten te redigeren en eventueel
in te korten. De Zuiderpost plaatst uit principe
geen commerciële berichten of reclames.

De volgende Zuiderpost verschijnt in maart 2010.

Kopijsluiting: 13 februari 2010
Bezorging: Zuiderpost niet ontvangen? Bel 640953
(Mia) of mail naar zuiderpostoss@gmail.com.
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De Zuiderpost wordt ook elektronisch beschikbaar gesteld
via www.oss-zuid.nl, de website die u op de hoogte
houdt van belangrijke nieuwtjes voor en over Oss-Zuid.
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